NOTA OFICIAL Nº 053/2018
SESSÃO 1 – PRESIDÊNCIA
Não há.

SESSÃO 2 – ADMINISTRAÇÃO
Não há.

SESSÃO 3 – ÁREA TÉCNICA
I.

Calendário Oficial da CBAt – 2018
Encaminha-se, o Calendário Oficial da CBAt para o ano de 2018, devidamente atualizado,
ressaltando-se que os Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Sub-18 estão com sede
e datas indefinidas.

II.

Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo
08 de julho de 2018 – Bragança Paulista, SP
Encaminha-se, em anexo, o Programa-Horário para o evento em referência, já aprovado
pelas televisões que farão a transmissão nacional e internacional do evento.
O critério para convite de atletas brasileiros será publicado em próxima Nota Oficial.

III.

Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-23
28 e 29 de abril de 2018 – Porto Alegre, RS
Republica-se o programa-horário do evento em referência, com reajustes feitos em função
do número de inscritos na competição.

IV.

Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-18
18 a 20 de maio de 2018 – Recife, PE
Republica-se o programa-horário do evento em referência, encerrado o período de
inscrições.
Alerta-se para alteração das provas de Marcha Atlética, que serão realizadas em circuito de
Rua, nas dependências do Campus da Universidade Federal de Pernambuco.
Comunica-se também que, devido a problemas técnicos durante a fase de Confirmação
Final das inscrições no Sistema de Inscrições Online na Extranet da CBAt, as equipes
estão dispensadas de confirmar seus atletas e dirigentes já inscritos no evento em
referência.

V.

Copa Continental de Atletismo
08 a 09 de setembro de 2018 – Ostrava, República Tcheca
Comunica-se que, para o melhor entendimento dos critérios da Associação Pan-Americana
de Atletismo – APA, divulgados através da Nota Oficial Nº 52/2018, publicada ontem, os
esclarecimentos abaixo:
- A seleção de atletas será feita pela APA, não tendo a CBAt qualquer participação neste
processo;
- Para que um atleta possa ser selecionado, seus resultados precisam ser reconhecidos
pela IAAF, ou seja, que figurem no ranking da entidade no período de 1º de janeiro a 03 de
agosto de 2018;
- Como o Brasil terá seu campeonato nacional depois da Copa Continental, atletas
brasileiros não estarão sujeitos a exigência de terem que participar do Troféu Brasil Caixa
2018.
- Os campeonatos Ibero-americanos estão fora do prazo determinado pela APA.
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